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PRZEDSTAWIENIE, TOŻSAMOŚĆ I ZAGŁADA 

Wydaje się, że Ararat (2002), uważany przez wielu krytyków za najmniej udany 
film Atoma Egoyana, musiał powstać prędzej czy później jako bezpośrednie przedsta-
wienie tematu zagłady Ormian, z którym kanadyjski reżyser zmagał się od chwili de-
biutu, a który w sposób alegoryczny został ukazany już wcześniej w Słodkim jutrze 
(1997). W Araracie odnajdziemy ulubione motywy przewodnie jego twórczości: kry-
zys rodziny, rozpad więzi międzyludzkich, rolę techniki w życiu człowieka, problem 
straty, nieobecność kogoś bliskiego, pamięć i technologicznie wspomagane wspomnie-
nia. Również sposób prowadzenia narracji, z wielu punktów widzenia, z wyko-
rzystaniem elips i przeskoków czasoprzestrzennych, przypomina jego wcześniejsze 
dokonania. 

Problemem zasadniczym było dla twórcy znalezienie klucza pozwalającego przed-
stawić to, co nieprzedstawialne, do czego wcześniej podchodził jedynie drogą okrężną, 
unaocznić coś, czego nie można pojąć ani nawet sobie wyobrazić, a mianowicie meto-
dycznego, przeprowadzonego z premedytacją, fizycznego wyniszczenia narodu. 
W poprzednich filmach pojawiały się wyłącznie pośrednie aluzje, niewyraźne wska-
zówki, mające wyznaczyć zarys przedmiotu, jego cień, poprzez negatywne przedsta-
wienie, nieobecność tematu. Tym razem mamy do czynienia z bezpośrednim przywo-
łaniem, wizualną reprezentacją, która musiała wzbudzić sprzeciw. Egoyan postanowił 
rozwiązać ową szczególną trudność poprzez zastosowanie chwytu formalnego, polega-
jącego na zderzeniu dwóch filmów o tym samym tytule. Własnego, pełnego luk 
i niedomówień, o nielinearnej i rozwichrzonej fabule, z filmem Edwarda Saroyana 
(w tej roli znakomity Charles Aznavour), fikcyjnego reżysera, realizującego obraz na 
temat wydarzeń z 1915 roku, którego scenariusz powstał na podstawie wspomnień ame-
rykańskiego lekarza, Clarence’a Usshera, mieszkającego w Wan podczas rzezi Ormian. 

Jednym z bohaterów „filmu w filmie” jest mały chłopiec, przyszły malarz, Arshile 
Gorky, świadek bestialskich mordów i gwałtów, jakich dopuścili się tureccy żołnierze 
na ludności armeńskiej1. W warstwie wizualnej opowieść Saroyana jest nad wyraz 

                                                        
1 A. Gorky (1904–1948, właśc. V.M Adomian) – malarz urodzony w Armenii, od 1920 przebywał 

w USA, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli abstrakcjonizmu ekspresyjnego (obok J. Pollocka 
i W. de Kooninga). We wczesnym okresie malował pod wpływem Cézanne’a i Picassa, później pracował 
wspólnie z Kandinskym i Miró. W jego pracach ujawniają się wpływy kubistyczne i surrealistyczne. Wsku-
tek pożaru pracowni w 1946 zniszczeniu uległo większość jego dojrzałych dzieł. Samobójcza śmierć, spo-
wodowana ciężką chorobą i rozstaniem z żoną, przedwcześnie zakończyła znakomicie zapowiadającą się 
karierę. Do ciekawszych obrazów należą m.in.: Artysta i jego matka (1926–1935), Ogród w Soczi (1941), 
Agonia (1947). 
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zachowawcza, konserwatywna, hołdująca klasycznym wzorcom hollywoodzkim, pełna 
patetycznych scen i melodramatycznych zwrotów, przez co stanowi doskonały punkt 
odniesienia dla drugiej warstwy, będącej nie tylko jej przeciwieństwem, ale i uzupeł-
nieniem. Postać Gorky’ego staje się łącznikiem spajającym poszczególne wątki fabu-
larne, akcja rozgrywa się bowiem na kilku planach czasowych – w 1912 i 1915 roku 
w Armenii, w 1934 w nowojorskiej pracowni malarza oraz współcześnie, podczas 
realizacji filmu i rok później w dniu jego premiery. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o czterominutowej krótkometrażówce Portret Arshile, nakręconej przez Egoyana 
w 1995 roku. Jest to nie tylko hołd złożony wybitnemu artyście, ale i opowieść o ma-
łym chłopcu (synu reżysera) noszącym to samo imię. Struktura filmu opiera się na 
zderzeniu dwóch odmiennych obrazów: zarejestrowanych na wideo ujęciach przedsta-
wiających bawiące się dziecko oraz autoportrecie malarza. Na ścieżce dźwiękowej sły-
szymy głos Egoyana, który wyjaśnia związek między osobowością człowieka a imie-
niem, jakie nosi, oraz jego osadzeniem w kulturowym dziedzictwie i tradycji narodowej. 

O ile Ararat Saroyana jest produkcją historyczną, wpisującą się w konwencje tego 
gatunku, o tyle Ararat Egoyana jest przede wszystkim opowieścią o ludziach niemogą-
cych porozumieć się z najbliższymi, jak Ani (Arsinée Khanjian), historyk sztuki, au-
torka monografii Gorky’ego, a zarazem konsultantka na planie filmu Saroyana, szuka-
jąca kontaktu z dorastającym synem, skłócona z pasierbicą Celią (Josée Croze), która 
obwinia ją o śmierć ojca. Obecność wielu postaci, których relacje wzajemne wydają się 
początkowo niejasne, pozwala na prowadzenie narracji wielogłosowej, toteż zdarzenia 
poznajemy z różnych punktów widzenia. Fabuła wyłania się z cyklu wykładów wygła-
szanych przez Ani, relacji jej syna Raffiego (David Alpay) z pobytu w Armenii oraz 
filmu Saroyana. 

Od początku nie mamy pewności co do statusu ontologicznego przedstawianych 
obrazów. Nierzadko scena, która wydaje się częścią planu filmowego, okazuje się pro-
jekcją wspomnień malarza, a sekwencje przedstawiające walki między armią turecką i 
ludnością armeńską zdają się wyłaniać z opowiadań Raffiego. Nierozstrzygalność wy-
nika z tego, że niełatwo przeprowadzić wyrazistą granicę między „rzeczywistością” a 
jej przedstawieniem. To wiąże się z zasadniczym w tym kontekście problemem repre-
zentacji w filmach o Holocauście. Czy przywoływać to, co nie daje się przedstawić, a 
tym samym nieść pociechę i ukojenie, czy też porzucić marzenia o jedności, stylistycz-
nej i narracyjnej, i wyostrzyć sprzeczności, szukać innych form obrazowania, nowych 
sposobów czynienia aluzji do tego, co niepojęte?2 Egoyan wielokrotnie rozbija wraże-
nie realności, obnaża konwencje realistycznego przedstawiania, by uświadomić wi-
dzowi, że pełne przemocy sceny mordów są częścią spektaklu (pokazuje malowane 
dekoracje, ekipę techniczną na planie). 

Heterogeniczność i hybrydyczna forma wynikają ze sposobu powiązania ze sobą 
różnych, wzajemnie sprzecznych głosów, z nich to wyłania się prawda o przeszłości, 
nie tylko narodu armeńskiego, o czym później, ale i poszczególnych rodzin, których 
losy śledzimy na ekranie. Czy istnieje jedna wersja wydarzeń? Wielogłosowość pogłę-

                                                        
2 W tym kontekście można by przywołać ponowoczesną debatę na temat estetyki wzniosłości oraz sta-

tusu tego, co nieprzedstawialne, o czym pisze J.-F. Lyotard w Odpowiedzi na pytanie: Co to jest ponowo-
czesność [w:] Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 7–28. 
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biona zostaje przez specyficzne użycie dialogów, napięcie między językiem armeń-
skim, angielskim i francuskim, zderzenie muzyki ludowej z amerykańskim rockiem. 
Fundamentalnego znaczenia nabiera konflikt między przeszłością a teraźniejszością. 
Celia w dziejach własnej rodziny widzi odbicie losów Gorky’ego. Jej ojciec, podobnie 
jak malarz, po rozstaniu z żoną, wpadł w rozpacz i popełnił samobójstwo. Raffi wyjeż-
dża do Armenii, by odnaleźć własne korzenie i zrozumieć postępowanie ojca, niedo-
szłego terrorysty, który zginął podczas nieudanej próby zamachu na tureckiego amba-
sadora. Osobiste przeżycia splatają się z wydarzeniami z przeszłości. 

Ararat jest nie tylko filmem o zagładzie Ormian, ale i o współczesnej Kanadzie, 
o tym, jak fakty historyczne wpływają na codzienne życie mieszkańców kraju. Spójrz-
my na kluczową scenę rozmowy Raffiego z Alim (Elias Koteas), Kanadyjczykiem 
tureckiego pochodzenia, który w filmie Saroyana gra bezwzględnego oficera armii. Ali 
nie chce myśleć o przeszłości, nie jest ona dla niego ważna, pragnie zapomnieć, z kolei 
Raffi chce zrozumieć to, co się niegdyś wydarzyło, odnaleźć dowód, że doszło do za-
głady3. Główny konflikt rozgrywa się na osi pamięć/zapomnienie oraz odpowiedzial-
ność/wyparcie, wyznaczając zarazem ramy, w jakich rozważać należy ludobójstwo4. 

Tożsamość bohaterów jest tożsamością traumatyczną, powstałą w wyniku dozna-
nych w dzieciństwie urazów. Ślady w pamięci po bolesnych przeżyciach tworzą kon-
tekst, który sprawia, że stajemy się sobą. Minione zdarzenia określają horyzont teraź-
niejszości, ale są obecne wyłącznie w formie zreprodukowanych obrazów, które oży-
wają przed naszymi oczami. Kamera jest aktywnym uczestnikiem wszystkich zajść, 
staje się pośrednikiem, ułatwiając dostęp do przeszłości (Raffi rejestruje kamerą cy-
frową swoją podróż w poszukiwaniu tożsamości – zapisane obrazy są dla niego po-
twierdzeniem istnienia). 

Tożsamość etniczna wiąże się bezpośrednio z kwestią przedstawiania i mechanicz-
nej reprodukcji. Dla Gorky’ego fotografia matki jest źródłem pamięci, jedynym łączni-
kiem z przeszłością, którą można przywrócić i odzyskać, choć nie w sposób bezpo-
średni. Na podstawie zdjęcia tworzy jeden ze swoich najlepszych portretów, szczegó-
łowo analizowany przez bohaterkę w czasie jej wykładów. Patrząc na zdjęcie matki, jej 
syn widzi – podobnie jak Roland Barthes – wyłącznie przedmiot odniesienia, ściśle 
przylegający do obrazu, będący obiektem pożądania, znakiem utraconej bliskości5. 
Fotografia jest niezbędna do tego, by odnaleźć osobę zagubioną w czasie, ale nie cho-
dzi bynajmniej o przywrócenie obecności, ale podkreślenie tego, że zmarła osoba nig-
dy już nie powróci. Od tej chwili źródłem pamięci jest jedynie kawałek papieru, na 
którym został zapisany ślad światła. „Ilekroć wspomnę o przeszłym zdarzeniu, powróci 
nie ono samo, lecz jako obraz ze zdjęcia, na który patrzę”6. 

                                                        
3 T. McSorley, Faraway, So Close: Atom Egoyan Returns Home with „Ararat”, „Take One” 2002, 

Vol. 11, nr 39, s. 8–13. 
4 Zbrodniarze nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Traktat w Lozannie podpisany 

w 1923 roku nie wspominał o zadośćuczynieniu tym, którzy przeżyli rzeź. Zachodni sojusznicy, chcąc 
uniknąć sporów politycznych, woleli zapomnieć o eksterminacji całego narodu i wymazać go z pamięci, 
a nawet z mapy świata (zamiast Armenii pojawiła się wschodnia Anatolia) to, co wydawało się niepojęte, 
nie do zaakceptowania. 

5 R. Barthes, Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 13–14. 
6 M. Michałowska, Niepewność przedstawiania, Rabid, Kraków 2004, s. 217, 229. 
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Szczególna rola pamięci w kontekście zagadnienia reprodukcji technologicznej wy-
nika stąd, że fotografia związana jest z indywidualną opowieścią człowieka patrzącego 
na nią – każda z postaci filmu widzi ukrytą za zdjęciem własną historię. Bohaterowie 
przekonują się, że obrazy utrwalone na taśmie światłoczułej mogą poruszać, jednak 
niełatwo jest im znaleźć określenie na to, co jest przyczyną tego poruszenia. Roland 
Barthes nazwał to punctum, będące „rodzajem czegoś subtelnego spoza kadru, tak 
jakby obraz przerzucał pożądanie poza to, co sam pozwala widzieć”7. Punctum odsyła 
poza siebie, czasem motywuje w filmie przeskok czasowy, powrót do minionych wy-
darzeń. Ale pamiętajmy, że „fotografia nie przypomina przeszłości. W jej działaniu na 
mnie nie chodzi o odbudowanie tego, co runęło (w wyniku działania czasu, odległości), 
a jedynie o poświadczenie, że to, co widzę – naprawdę istniało”8. 

Powraca ulubione pytanie Egoyana o to, czy można zachować przeszłość w obra-
zach? Czy wspomnienia przechowywane na taśmie lub zdjęciach są autentyczne. 
Technicznie wspomagana pamięć nie tylko współzawodniczy z organicznymi wspo-
mnieniami, ale je uzupełnia, staje się ich częścią. Postaci w filmach kanadyjskiego 
reżysera nawiedzane są przez to, co uchwycone w obrazach, przez mechanicznie re-
produkowane wyglądy, rejestrowane głosy. Porządkowanie zapisanych wspomnień 
ułatwia nadawanie sensu późniejszym przeżyciom. Wideo pozwala odsłonić ukrytą 
prawdę na temat historii, zrozumieć jej znaczenie, o czym przekonują się młodzi boha-
terowie nie tylko Ararat, ale i Family Viewing (1987). 

Raz jeszcze musimy zastanowić się nad możliwością badania historii za pomocą 
mediów – przeszłość wyłania się ze spektaklu, splata się z nim, staje się tekstem. Czy 
więc sposób przedstawiania tematu zagłady przypomina dekonstrukcyjne podejście 
Shoshany Felman, w którym mamy do czynienia z wymazaniem różnicy między histo-
rycznym doświadczeniem a traumą jako tekstem?9 Z jednej strony wydaje się, że tak. 
Możemy zauważyć to w sposobie organizacji fabuły, poprzez nacisk na nieobecność 
linearnej narracji, pęknięcia w sposobie przedstawiania, problematyczny status języka, 
na nierozstrzygalność semantyczną. Z drugiej strony, Egoyan odwołuje się do odmien-
nego pojęcia traumy, sięga do obrazów wywołujących szok, lęk i przerażenie. 

Fotografia, umożliwiająca uchwycenie i utrwalenie szczególnego momentu, jest 
tym samym zdolna do niekończącej się reprodukcji i dyseminacji traumatycznego 
przeżycia. Przykładem mogą być kroniki filmowe kręcone w obozach koncentracyj-
nych. Wstrząs psychiczny nie jest jednak wydarzeniem, które może zostać przekazane 
za pośrednictwem obrazów – twierdzi Joshua Hirsch – jest bowiem objawem kryzysu 
reprezentacji. Bolesne przeżycia postrzegane są jako zjawisko całkowicie wyłączone 
z możliwości przedstawiania, umysł znajduje się bowiem w stanie szoku i nie potrafi 
przełożyć tego doświadczenia na coś innego10. W posttraumatycznym przeżyciu do-
chodzi do deformacji czasu, załamania się linearnej struktury, co widzimy w sposobie 

                                                        
7 R. Barthes, dz.cyt., s. 102. 
8 Tamże, s. 138–139. 
9 Zob. S. Felman, D. Laub (red.), Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and 

History, Routledge, New York 1992. 
10 Zob. J. Hirsch, Post-traumatic Cinema and the Holocaust Documentary [w:] Trauma and Cinema: 

Cross-Cultural Explorations, red. E.A. Kaplan, B. Wang, Hong Kong University Press 2004, s. 98. 
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porządkowania materiału fabularnego przez Egoyana, a także w szczególnym podej-
ściu do czasu, jaki mają bohaterowie filmu. 

Przekształceniu ulega pamięć osoby, która pod wpływem doznanego wstrząsu traci 
zdolność do chronologicznego postrzegania zdarzeń. Czas ulega pokawałkowaniu. 
Przeszłość jawi się jako nieosiągalna lub zbyt bliska, co przyczynia się do pomieszania 
różnych płaszczyzn czasowych. Zjawisko to znamy z filmów Alaina Resnais opowia-
dających o traumatycznych przeżyciach (Noc i mgła, 1955; Hiroszima, moja miłość, 
1959). Niezdolność do zapanowania nad czasem, różnymi punktami widzenia, odrzu-
cenie klasycznych sposobów przedstawiania i przyczynowo-skutkowej narracji oraz 
zastąpienie jej przez dyskurs sfragmentaryzowany, powstały ze zderzenia sprzecznych 
perspektyw, wyróżnia zarówno wczesną twórczość francuskiego reżysera, jak i kino 
Atoma Egoyana. 

Problematyczny pozostaje związek między traumatycznymi wspomnieniami a praw-
dą historyczną. Obrazy filmowe mogą ukazywać przeszłość jako równocześnie znaczącą 
i nierozstrzygalną. Chodzi o napięcie między obiektywnym i subiektywnym przedsta-
wieniem rzeczywistości, a tym samym o kwestię wiarygodności reprezentacji. Przed 
koniecznością udzielenia odpowiedzi na to pytanie staje Saroyan, który ze zderzenia 
nieprawdziwych obrazów pragnie stworzyć przekonującą całość. Janet Walker zauważa, 
że w procesie realizacji filmu o traumatycznych przeżyciach chodzi o wykorzystanie 
różnorodnych środków formalnych pozwalających na wywołanie określonej reakcji 
emocjonalnej po to, by uruchomić wspomnienie11. 

Trauma narusza kruchą strukturę codzienności, wyrasta z utraty naszego poczucia 
bezpieczeństwa oraz przerażenia wywołanego niepojętym wydarzeniem z przeszłości, 
którego nie potrafimy wyrazić w języku ani w jakiejkolwiek formie przynoszącej temu 
przeżyciu znaczenie12. Ofiary wstrząsu psychicznego stoją przed koniecznością wyko-
nania pewnej pracy, pozwalającej na przekształcenia owego doświadczenia. Ocaleni 
żyją pośród ruin, resztek, które pozostawili po sobie najbliżsi. Prowadzi to do psy-
chicznego paraliżu, swoistego otępienia. Jego przyczyną jest wiedza o tym, co niegdyś 
zaszło, a zarazem „niezdolność do wyobrażenia sobie, że coś takiego mogłoby mieć 
kiedykolwiek miejsce”13. 

W koncepcji Slavoja Žižka trauma wiąże się ze wzniosłością, poprzez odniesienie 
do nieprzedstawialności14. Oba pojęcia łączą się ze strachem, cierpieniem i bólem, jako 
że to, co nieludzkie, co budzi grozę, co związane z niebezpieczeństwem i przykrością, 
może stać się źródłem wzniosłego uczucia. Wzniosłość nie jest kategorią, która przy-
nosi ukojenie, nie jest źródłem przyjemności czy zaspokojenia, ale przyczyną cierpie-
nia, wynikającego z nieodpowiedniości naszej wyobraźni15. Mimo że nie jest w stanie 

                                                        
11 J. Walker, The Vicissitude of Traumatic Memory and the Postmodern History Film [w:] Trauma and 

Cinema, dz.cyt., s. 139–140. 
12 Zob. E.A. Kaplan, Performing Traumatic Dialogue, „Women and Performance” 1998, nr 19–20, 

s. 34. 
13 A. Slade, Hiroshima, mon amour. Trauma, and the Sublime [w:] Trauma and Cinema, s. 170. 
14 Na motywy łączące przeżycie traumatyczne ze wzniosłym wskazywał A. Slade w tekście Hiroshima, 

mon amour. Trauma, and the Sublime (jw., s. 175–180), podobnie jak na trop prowadzący do pism Žižka. 
15 E. Burke w Dociekaniach filozoficznych o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna pisze: „Co-

kolwiek zdolne jest w jakikolwiek sposób pobudzić wyobrażenie przykrości i niebezpieczeństwa, to znaczy 
należy do rzeczy strasznych, albo działa w sposób budzący grozę, jest źródłem wzniosłości, czyli wytwarza 
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przekazać prawdy o tragicznym zdarzeniu, to jednak wyznacza obszar, w którym ra-
dość na powrót może zagościć w naszym życiu16. 

Z traumatycznego przeżycia wyłania się człowiek okaleczony, pozbawiony pewno-
ści, niezdolny do odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jest. Jego życie sprowadza się 
do rozpamiętywania przeszłości, z którą nie jest się w stanie pogodzić17. W wyniku 
tych procesów jego tożsamość zostaje rozbita, czemu towarzyszy poczucie dezorienta-
cji, a w konsekwencji niemożność odróżnienia dobra od zła. Człowiekowi rozbitemu 
brakuje „ram czy horyzontów, w których rzeczy nabierają trwałego znaczenia, a pewne 
życiowe wybory jawią się jako dobre bądź sensowne, inne zaś jako złe bądź nieistot-
ne”18. Świat staje się niestabilny i dwuznaczny u swych podstaw, pod powłoką co-
dzienności odkrywamy skazy i pęknięcia, czającą się przemoc i gwałt. 

W filmie Egoyana wstrząs psychiczny dotyka dwóch sfer, indywidualnej i zbioro-
wej. W pierwszym przypadku chodzi o rozpad rodziny, śmierć bliskiej osoby (dla pary 
młodych bohaterów jest to ojciec) i niemożność pogodzenia się ze stratą, co przejawia 
się w rozpamiętywaniu bolesnych wspomnień lub poszukiwaniu winnych (postawa 
Celii). Historia rodzinna splata się z podstawowym tematem filmu, jakim jest opowieść 
o zagładzie narodu armeńskiego oraz wpływie odległych wydarzeń na życie osób, 
które ocalały lub urodziły się z tym piętnem, na ich postawy i dokonywane wybory. 
Dla bohaterów Araratu wszystko wiąże się z pamięcią i przechowywaniem prawdy 
o czasie minionym. 

Przeżycie zagłady jest kluczem do kształtowania się tożsamości. Świadomość eks-
terminacji własnego narodu towarzyszy zwykle przez całe życie. David Lowenthal 
pisze, że „pamięć przeszłości jest podstawą naszej tożsamości: wiedza o tym, czym 
byliśmy, potwierdza to, czym jesteśmy”19. Dla malarza Gorky’ego jedynym śladem 
przeszłości jest fotografia matki, zrobiona na trzy lata przed wydarzeniami roku 1915, 
dla Raffiego są to obrazy zarejestrowane amatorską kamerą podczas podróży po Ar-
menii, pokazujące miejsca, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia. Zagłada, bez 
względu na to, czy ją przeżyliśmy, byliśmy jej świadkiem czy tylko znamy z filmów, 
jest doświadczeniem traumatycznym i wywiera zasadniczy wpływ na późniejsze życie. 
Jest punktem zwrotnym, cezurą czasową, zniekształca biografię. Nawet opowieść 
o bestialskich mordach i gwałtach odciska widoczne piętno na osobowości człowieka, 
zmienia go. 

                                                       
najsilniejsze uczucie, jakiego umysł jest w stanie doznać” (Warszawa, PWN 1968, s. 42–43). Burke, po-
dobnie jak Kant w Krytyce władzy sądzenia, przeciwstawia sobie przyjemność i przykrość, piękno i wznio-
słość, zwracając również uwagę na konieczność pewnej odległości od źródła przykrości, dystansu niezbęd-
nego dla powstania wzniosłego uczucia. Wzniosłość u Kanta nie rządzi się jednak żadnymi mechanizmami, 
pozbawiona jest formy, nie posiada struktury, jest świadectwem niemożności syntezy. „Uczucie wzniosło-
ści jest więc uczuciem przykrości wypływającym z nieadekwatności naszej wyobraźni w jej estetycznej 
ocenie wielkości do oceny dokonywanej przez rozum, a równocześnie uczuciem rozkoszy” (s. 152). 

16 Zob. A. Slade, dz.cyt., s. 177. 
17 M. Dąbrowski, Swój/obcy/inny, dz.cyt., s. 82. 
18 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, 

Warszawa 2001, s. 53. 
19 D. Lowenthal, Przeszłość to obcy kraj, „Res Publica” 1991, nr 3, s. 10. 
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Zagrożenie eksterminacją to zagrożenie, w obliczu którego staje określona grupa, gdy wobec 
niej planowane jest przez inną grupę, a następnie dokonywane zbrodnicze wytępienie wszystkich 
jej członków z powodu rasy, narodowości czy religii20. 

Mimo że film Egoyana skupia się na wydarzeniach, jakie rozegrały się w 1915 ro-
ku, to masowe pogromy ludności armeńskiej rozpoczęły się już w latach 1895–1896. 
Śmierć poniosło wówczas kilkaset tysięcy osób, a sto tysięcy uchodźców szukało 
schronienia w krajach europejskich i za oceanem. Program całkowitego wyniszczenia 
narodu, ostatecznie sformułowany za panowania Abdülhamida II, został konsekwent-
nie wprowadzony w życie wiosną 1915 roku, gdy rząd wydał nakaz, by rozpocząć 
masowe wysiedlenia i mordowanie Ormian. Z końcem kwietnia wojska tureckie wkro-
czyły do miast zamieszkałych przez ludność armeńską. Wszystkich zatrzymanych 
zapędzono na pustynię Del-el-Dzar, dokonując po drodze „niesłychanych morderstw 
i okrucieństw, zabijając dzieci na oczach matek, paląc żywcem młodych chłopców, kto 
nie został zamordowany, ginął z głodu i epidemii [...]. Podczas rzezi zginęło półtora 
miliona Ormian”21. Ludność masowo uciekała z kraju, a ci, którzy przeżyli, nie pozo-
stali bierni, ale stawili czynny opór. Jeden z kluczowych epizodów, obrona miasta 
Wan, stał się tematem filmu Saroyana (chociaż sposób przedstawiania nazbyt przypo-
mina hollywoodzkie produkcje). 

Ocaleni z zagłady i następne pokolenia cierpiały z powodu psychicznych i emocjonal-
nych urazów wywołanych obojętnością świata, a przede wszystkim odmową przyjęcia 
odpowiedzialności za masakrę przez władze w Ankarze. Koncepcja wyniszczenia była 
zbliżona do hitlerowskiego planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” poprzez 
wykluczenie możliwości interwencji z zewnątrz, promowanie ideologii, która miała 
wspierać i uzasadniać bezwzględne działania (przekonywano, że mieszkańcy Armenii są 
nielojalni i niezdolni do asymilacji) oraz powołanie do życia specjalnych bojówek22. 

Odnajdziemy tu działanie podobnego schematu, spotykamy się bowiem ze zjawi-
skiem kolektywnej przemocy skierowanej przeciw wszystkiemu, co inne lub odmien-
ne, co napawa lękiem i odrazą oraz wywołuje skłonność do prześladowań. Rzeź Or-
mian wpisuje się w paradygmat opisany przez René Girarda w Sacrum i przemocy czy 
Koźle ofiarnym. W obliczu sytuacji kryzysowej (jaką była I wojna światowa) szuka się 
grupy, na którą można byłoby zrzucić odpowiedzialność za wszystkie nieszczęścia, 
jakie spadły na wspólnotę. Prześladowcy zawsze przekonani są o czystości swego su-
mienia i słuszności przedstawianych racji, jednak wszelkie akty gwałtów, jakich się 
dopuszczają, uważając za usprawiedliwione, są w istocie całkowicie arbitralne, wyni-
kają bowiem z dyskryminacji mniejszości, która poddana została stygmatyzacji23. Pod-

                                                        
20 M. Melchior, Zagłada i tożsamość, Warszawa 2004, s. 9. 
21 M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 236. Po zakoń-

czeniu I wojny światowej liczba Ormian w Armenii spadła z dwóch milionów do ok. 600 tys.; niebawem 
powstała Demokratyczna Republika Armenii, która w 1920 została włączona do ZSRR. Ormianie w okresie 
poprzedzającym zagładę próbowali szukać sojuszników w Europie, przede wszystkim w Anglii, gdzie 
powstało Towarzystwo Armeńskie, ukazywał się też anglojęzyczny dziennik „Ararat”, oraz w Paryżu, gdzie 
działały organizacje domagające się rozwiązania kwestii armeńskiej i zaprzestania masowych mordów 
przez wojska tureckie. 

22 Zob. R. Hovannisian (red.), Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide, Wayne 
State University, Detroit 1998. 

23 Zob. R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987, s. 5–36. 
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kreśla się nikczemność i podłość prześladowanych, ich zbrodniczy charakter, skłon-
ność do zdrady i występku. 

Znaczącą rolę w ocenie wydarzeń odgrywają relacje świadków – dzienniki, listy, 
pamiętniki, wywiady. Zapewnia nas o tym sam Egoyan, wykorzystując wspomnienia 
amerykańskiego lekarza jako podstawę scenariusza oraz wprowadzając sceny zapisy-
wanych wyznań ludzi ocalonych z zagłady. Przekonujemy się, że opowieści z upły-
wem czasu ulegają modyfikacji, bowiem ich autorzy, jak Arshile Gorky czy dr Claren-
ce Ussher, relacjonują przeszłość z późniejszej perspektywy, z punktu widzenia tego, 
kim się stali pod wpływem tragicznych wydarzeń, doznanego wstrząsu psychicznego, 
z którego często nie potrafią się otrząsnąć przez całe życie. Wiąże się to z problemem 
czasu, jaki dzieli ich od opowiadanej historii, po latach akcentuje się inne szczegóły, 
istotne z dzisiejszej perspektywy. Kategorie prawdy i fałszu okazują się mało użytecz-
ne w ocenie tych relacji, dlatego reżyser Saroyan pozwala sobie na świadomą dowol-
ność w sposobie przedstawiania przeszłości. 

W każdym akcie ludobójstwa – pisze Zygmunt Bauman – ofiary nie są mordowane z powodu 
tego, co uczyniły, ale tego, czym są, czy dokładniej: z powodu tego, czym mogą się stać24. 

Według definicji Franka Chalka i Kurta Jonassohna ludobójstwo rozumiane jest ja-
ko fala masowych mordów, których dokonuje się na polecenie władz, planujących 
fizyczne wyniszczenie danej grupy. Przynależność do niej jest uzależniona od posiada-
nia cech określonych przez prześladowców25. Widzimy, że wszystko zaczyna się wraz 
z klasyfikacją, przypisaniem człowieka do określonej kategorii, dopiero to pozwala na 
dokonanie segregacji. 

Walka o zaprowadzenie ładu należy do podstawowych zadań nowoczesnego państwa, 
a jest to walka z tym wszystkim, co budzi „uzasadniony” niepokój – z wieloznacznością, 
brakiem przejrzystości i przygodnością życia. Bauman przekonująco uzasadnia, iż Holo-
caust nie jest zaprzeczeniem nowoczesnej cywilizacji, ale raczej jej drugim obliczem, 
mroczną połową. Idea „ostatecznego rozwiązania” mogła się zrodzić wyłącznie w obsza-
rze stworzonym przez uprzednie działanie rozumu instrumentalnego. Dlatego też ludo-
bójstwo nie jest zbrodnią popełnianą przez szaleńców czy sadystów, ale przez zwykłych 
ludzi, a wówczas stajemy przed przerażającą prawdą o nas samych26. 

Ormianie na przełomie XIX i XX wieku, podobnie jak i dziś, postrzegani byli przez 
większość turecką jako obcy, zagrażający pewnej wizji ładu, która zakładała istnienie 
prostej opozycji między przyjaciółmi i wrogami. Obcy okazuje się kłopotliwy, nieroz-
strzygalny, obnaża bowiem iluzoryczne podstawy wszelkich rozróżnień. Mimo że 
Ormianie nie są tymi, którzy przybyli z zewnątrz, gdyż mieszkali na tym terenie od 
zawsze, to są odlegli duchowo (inna religia) i fizycznie (przynależność etniczna), za-
grażają więc jedności kraju. Jeśli nie chcą się zasymilować, mogą stać się potencjal-
nym wrogiem, a to usprawiedliwia przyjętą strategię postępowania wobec mniejszości. 
Zygmunt Bauman wskazuje również na sprzeczności wewnątrz programu asymilacji 
kulturowej, jako że obietnica „domu otwartego”, ideału równości wszystkich ludzi, 

                                                        
24 Z. Bauman, The Century of Camps [w:] The Bauman Reader, Oxford, Blackwell 2001, s. 274. 
25 F. Chalk, K. Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, New Haven, Yale University Press 

1990, s. 23. 
26 Zob. Z. Bauman, Sociology after Holocaust [w:] The Bauman Reader, dz.cyt., s. 236, 243, 247. 
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służy podkreśleniu szlachetności panujących, a wstręt i odraza do mniejszości wciąż 
pozostają i mogą być wykorzystane w chwili, gdy szuka się winowajcy, przeciw któ-
remu można by skierować swą nienawiść i agresję27. 

W tym miejscu raz jeszcze musimy zwrócić uwagę na związek między dwiema 
płaszczyznami czasowymi, historyczną i współczesną. Opowieść o zagładzie splata się 
z dzisiejszą sytuacją mniejszości, życiem w diasporze, o czym mówił Atom Egoyan 
zarówno w Araracie, jak i wcześniejszych filmach, Next of Kin (1984) czy Family 
Viewing, zabierając głos w debacie nad wielokulturowością. W opinii jej krytyków 
wielokulturowość utrwala jedynie zastane granice, wzmaga niechęć wobec mniejszo-
ści, a równocześnie tworzy grunt pod ideologie oparte na kulturowym fundamentali-
zmie, separatyzmie, a nawet rasizmie28. Edward Możejko pisze, że kondycja „diaspory 
charakteryzuje się rozdwojeniem, które może stać się źródłem długotrwałych cier-
pień”29. Kanadyjski reżyser przedstawił w swoich filmach postacie, które ucieleśniały 
charakterystyczną dla armeńskiej diaspory postawę uwewnętrznienia traumy, zamknię-
cia się w sobie, wraz z całym gniewem, frustracją i cierpieniem, które nie mogło zna-
leźć ujścia ani ukojenia (np. babka Armen w Family Viewing, Seta w Likwidatorze). 

Tożsamość związana jest z moralnością – powiada Charles Taylor – poszanowa-
niem przez innych i odwzajemnieniem owego szacunku, z nienaruszalnością i poczu-
ciem własnej godności30. Dostarcza też narzędzi wartościujących, pozwalających do-
konać jakościowych rozróżnień – czego poszukują bohaterowie Egoyana – owych ram, 
wewnątrz których mogliby działać. Tożsamość nie jest czymś, co dane raz na zawsze, 
ale czymś, co się traci i odzyskuje na nowo, co podlega zmianom pod wpływem no-
wych doświadczeń, przeżyć i przełomowych wydarzeń, określających dokonywane 
przez nas wybory31. 

FILMOGRAFIA 
1984 – Next of Kin 
1987 – Family Viewing 
1989 – Speaking Parts 
1991 – The Adjuster (Likwidator) 
1993 – Calendar (Kalendarz) 
1994 – Klub Exotica (Exotica) 
1997 – Słodkie jutro (The Sweet Hereafter) 
1999 – Podróż Felicji (Felicia’s Journey) 
2002 – Ararat 
2005 – Gdzie leży prawda (Where the Truth Lies) 

                                                        
27 Zob. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, War-

szawa 1995, s. 81, 83, 102. 
28 Zob. E. Rewers, Transkulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji post-ponowoczesnej 

[w:] Dylematy wielokulturowości, dz.cyt., s. 121. Autorka odwołuje się do poglądów W. Welscha i jego 
krytyki wielokulturowości sformułowanej w tekście Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:] Filo-
zoficzne konteksty rozumu transwersalnego, red. R. Kubicki, Humaniora, Poznań 1998. 

29 E. Możejko, Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności [w:] Dylematy 
wielokulturowości, dz.cyt., s. 156. 

30 Por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, dz.cyt. 
31 Zob. M. Melchior, dz.cyt., s. 413. 
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